
 
У К Р А Ї Н А 

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 

07.04.2005                                          
 № 111 

 
 
Про ліквідацію автогосподарства 
Запорізької обласної державної 
адміністрації 
 
 

Керуючись статтями 5, 6 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, враховуючи рішення Запорізької обласної ради “Про створення 
комунального підприємства “Автогосподарство” Запорізької обласної ради” від 
31.03.2005 № 13, з метою врегулювання використання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області та впорядкування 
структури облдержадміністрації: 

 
 
1. Ліквідувати з 15.06.2005 автогосподарство Запорізької обласної 

державної адміністрації, положення про яке затверджене розпорядженням 
голови облдержадміністрації від 10.06.97 № 293. 

 
2. Створити комісію з ліквідації автогосподарства Запорізької обласної 

державної адміністрації (далі - комісія) і затвердити її склад, що додається. 
 
3. Комісії: 
 
3.1. здійснити передбачені чинним законодавством дії з ліквідації; 
 
3.2. передати до статутного фонду комунального підприємства 

“Автогосподарство” Запорізької обласної ради нерухоме та інше окреме 
індивідуально визначене майно та матеріальні цінності, визначені рішенням 
Запорізької обласної ради від 31.03.2005 № 13; 

 
3.3. попередити вивільнювальних працівників автогосподарства 

Запорізької обласної державної адміністрації відповідно до чинного 
законодавства про працю; 
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3.4. визначитись щодо використання майна і матеріальних цінностей, які 
залишаться після ліквідації, та вжити необхідні заходи. 

 
5. Внести зміни до розпорядження голови Запорізької 

облдержадміністрації від 23.12.2004 № 579 “Про передачу нерухомого майна, 
що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області, з балансу на баланс”: 

 
5.1. викласти пункт 1 в такій редакції:  
“1. Відділу бухгалтерського обліку апарату облдержадміністрації 

передати на баланс Запорізької обласної ради нерухоме майно, що 
обліковується на балансі апарату облдержадміністрації, належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, 
забезпечує діяльність Запорізької обласної ради та Запорізької 
облдержадміністрації і розташоване у м. Запоріжжя за адресою:  
пр. Леніна, 164”; 

 
5.2. у пункті 2 слова “та автогосподарства” виключити. 
 
6. Керівнику апарату облдержадміністрації Левченку В.І. внести 

відповідні зміни до структури облдержадміністрації. 
 
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату облдержадміністрації Левченка В.І. 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації Ю.А. Артеменко 
 
 
 
 
 


